Informacje dotyczące danych osobowych
I.

Administrator danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu
rejestracyjnym jest firma S-PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 24/60, 00-892
Warszawa, adres do korespondencji: ul. Chrościckiego 87/1; 02-414 Warszawa,
KRS 0000670867, NIP 522-308-75-26, REGON: 366891656, reprezentowana przez
Magdalenę Skrzypkowską, członka Zarządu, zwana dalej Administratorem.
2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Chrościckiego 87/1;
02-414 Warszawa, lub telefonując pod numer: 608 417 688 lub na adres e-mail:
biuro@ogrodywlochy.pl
II.

Cele i podstawy przetwarzania

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:
a. w celu przedstawienia oferty i innych czynności marketingowych, podjęcia
działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane
konieczne do zawarcia umowy wskazane są w formularzu kontaktowym) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b. w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie Twojego zainteresowania
naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a
Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek i
dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne lub udzielona
przez Ciebie odrębna „Zgoda” np. w celu wysłania Tobie informacji handlowych
tzw. newsletter lub stosowania przez nas marketingu bezpośredniego.
3. Podanie danych osobowych w przypadku chęci zawarcia Umowy nie jest
obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy
będą niemożliwe.
III.

Okres przechowywania danych

1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą
przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do:
a. posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji),
b. zabezpieczenia lub dochodzenie ewentualnych roszczeń przysługujących
naszej firmie,
c. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z
przepisów rachunkowych lub podatkowych),

2. Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów własnych
Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane
do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
3. Twoje dane osobowe przetwarzana na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane
do czas jej odwołania.
IV.

Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje
dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich
danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
V.

Odbiorcy danych

1. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z
którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, podmiotom wspierającym nas
w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli m.in. tym które zapewniają usługi
płatnicze, kredytowe, wykonują usługi audytowe, wspierają promocję ofert,
współpracują w ramach kampanii marketingowych.
2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty
przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje
marketingowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji
gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty.
VI.

Prawa osób, których dane dotyczą:

1. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawdo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

